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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 33 
 
 

 
 
На 12 май 2022 година /четвъртък/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23, ал.4, 

т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.2 и 
ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация в зала №1 на 
общинска администрация от 16.30 часа се проведе Тридесет и трето /извънредно/ 
заседание на Общински съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха дванадесет общински съветника: 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова 

2.   Владислава Станилова Цанева  
3.   Даниел Николов Чолаков 
4.   Динко Янев Цъцаров 
5.   Иван Димитров Кичев 
6.   Ивелина Стоянова Стоянова 
7.  Красимира Янкова Георгиева 
8.  Лало Антонов Гюров 
9.  Петьо Георгиев Колеолов 

   10.  Стоянка Стоянова Кисьова 
   11.  Тодор Стаматов Стаматов 

  12.  Янко Калудов Германов 
 
Отсъстваха по уважителни причини: Валери Димитров Ангелов, Георги 

Димитров Вълчев, Димитър Киряков Янков, Йона Николова Чобанова, Яна Иванова 
Биюкова. 
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След като констатира, че е налице необходимият кворум, председателят Динко 

Цъцаров откри Тридесет и третото заседание на Общинския съвет. 
На заседанието присъстваха: зам.-кметът на общината – г-жа Николина 

Дамбулова; Георги Станилов – секретар на общината; представители на общинска 
администрация. 

Председателят на съвета предложи за секретар на заседанието общинския 
съветник г-жа Антоанета Колеолова. Други предложения не постъпиха.  Гласуваха: 
“за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  предложението се прие и 
г-жа Антоанета Колеолова зае своето място. 

Динко Цъцаров представи на вниманието на съветниците проекта за дневен 
ред и предложи да се включи като втора точка - докладна записка относно: 
Определяне на представител от община Средец за участие в комисия за изработване 
на Областна здравна карта, във връзка с получено писмо от Министъра на 
здравеопазването и спазване на сроковете заложени в него. 

Предложения проект за дневен ред беше подложен на гласуване. 
Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Тридесет и третото заседание на Общински съвет – Средец протече при 

следния 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 

относно: Промяна на точка 1.2.3. и точка 2. от Решение 501/20.04.2022 г. 
за приемане  на бюджета на община Средец за 2022 година; 

2. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Определяне на представител от община Средец за 
участие в комисия за изработване на Областна здравна карта. 

 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №33 на 

Общински съвет – Средец./ 
  
 

Динко Цъцаров: Давам думата на г-жа Бойчева по ТОЧКА ПЪРВА – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на точка 1.2.3. и точка 2. от Решение 501/20.04.2022 г. за приемане  на 
бюджета на община Средец за 2022 година. 

Докладва Петя Бойчева – гл. експерт „Финанси” в дирекция „Финанси, 
счетоводни дейности и човешки ресурси” при общинска администрация. 

Петя Бойчева: Свикването на извънредна сесия е продиктувано от това, че в 
решението на бюджета, което е взето на 20.04.2022г. липсват два обекта в 
Приложение 15 – ремонт на улици в с. Дюлево и ремонт на улици в с. Светлина, 
които реално са пропуснати да бъдат отразени в §0098, за да бъдат трансформирани 
по-късно в §1030 текущи ремонти. Сумите са прекалено малки, за да бъдат отделени 
като основни ремонти, затова се налага тази трансформация. И друго, свикването на 
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тази сесия е продиктувано от това, че срока за трансформация е 15.05., това е 
единствения срок, който е даден за трансформация и нямаше да имаме възможност 
да подадем тези обекти, ако  бяхме направили докладната със редовната сесия, която 
ще е на 31.05.. 

Динко Цъцаров: Колеги, въпроси имате ли към вносителя. 
Иван Кичев: Кой констатира в крайна сметка отсъствието на тези два важни 

обекта, защото по моя преценка и не само моя, а на голяма част от жителите на 
общината прекалено много улици липсват в този списък, как стана така, че в 
последния момент някой ги забеляза. 

Петя Бойчева: Тези улици са в капиталовата програма. Те много улици може  
да имат нужда от текущи ремонти, но не са били в капиталовата програма. Това са 
обекти от капиталовата програма, които е трябвало да подадем в този параграф, но 
ние не сме го направили и за което се извиняваме отново. Днеска пратих и мотивите, 
които налагат, подготвили сме документите утре да ги пратим в Министерството на 
финансите, това са решението по бюджета, евентуално вашето ново решение, което 
ще бъде взето под внимание още днес. Такъв член сме включили в докладната, да 
допусне предварително изпълнение на решението, за да може капиталовата 
субсидия от 471х. да ни бъде трансформирана, за да може реално да направим тези 
ремонти. Тези обекти си бяха в капиталовата, аз съм ги извадила от Приложение 3, 
сега в момента не съществуват в капиталовата програма на общината. 

Иван Кичев: Добре, защо тези 100х.лв., които включвате допълнително, този 
трансфер реално не се взе от тези 200х., които са предвидени като резерв. 

Петя Бойчева: Тези сто хиляди лева са част от капиталовата субсидия, която е 
1661х.лв. 

Иван Кичев: Ние миналия път гласувахме 371400лв. да бъдат трансферирани 
от капиталовата програма нали така, сега стават 470 т.е. завишаваме трансфера със 
сто хиляди. Тези сто хиляди не можеше ли да не се пипат от капиталовата програма, 
а към общия приход от местни 10мил. ли беше където са включени 200х.лв. резерв. 

Петя Бойчева: Ами какво щяхме да ги правим, значи ако остават в 
капиталовата, те остават пак за ремонт на улиците в Дюлево и Светлина, но не могат 
да бъдат изхарчени в §51. Те са реално капиталова субсидия, която се отпуска от 
държавата, защо ние трябва да харчим наши пари при условие, че имаме пари 
отпуснати от държавата 1661х.лв. 

Иван Кичев: Добре, задавам веднага следващия въпрос, като е отпуснала 
държавата тези пари, тя посочила ли е да се ремонтират с тези пари улици в Дюлево 
и в Светлина. 

Петя Бойчева: Тя дава право на общинския съвет, ами решили сме го още на 
сесията, че тези ремонти на Дюлево и Светлина ще станат. 

Иван Кичев: Тя дава право да реши това нещо общината, значи за тези 
решения говорим, нали за далновидността на тези решения. Ами аз така или иначе 
взех думата ще кажа още няколко неща. Интересно е мотивите, които са залегнали 
отново в тази промяна където е казано, че пътища и улици в общината са в 
изключително критично състояние застрашаващо безопасното пътуване и че 
ремонтни дейности през последните години не са извършвани, и че в крайна сметка 
е невъзможно да се осигурят тези финансови средства от общината, а чакаме само 
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помощ от Министерството на финансите. Аз пак съжалявам, че го няма г-н кмета, за 
да подкрепя великата му мисъл от миналия път, че ние сме в управление в момента, 
а той е в опозиция съответно нали и подкрепящите го, за да му напомня, че десет 
години беше обаче той в управление. Ако в момента приемем тази велика мисъл пак 
повтарям, че сме в опозиция в момента това е от ноември месец когато се прие 
новото правителство, десет години обаче той управлява, за какво става въпрос 
тогава, защо ние допуснахме тези пътища да бъдат в изключително критично 
състояние. 

Петя Бойчева: Аз мога да отговора за някои неща, защото десет години и аз 
правя бюджета и реално когато г-н Жабов започна като кмет, започнахме основно да 
ремонтираме четвъртокласна пътна мрежа, обърнахме внимание на селата. Значи 
ние правихме четвъртокласна пътна мрежа с капиталовите средства, които ни 
даваха, а самите улици в селата и в града бяха оставени както виждате напоследък, 
последните две-три години се обърна внимание и на уличната мрежа, аз това мога да 
кажа от моята практика. 

Иван Кичев: Аз знам, че това ще кажете, защото друго не може да кажете, 
защото стоят много други въпроси, които съм задавал многократно. И по избора на 
фирми и затова, че повечето тука от тези суми са от порядъка на 40-45, защото до 
45х.лв., по една много стара наредба е позволено да има еднолично избор на фирма 
изпълнител, там няма три оферти, няма възлагане т.е. имаме директно възлагане. 

Анета Колеолова: Няма да е директно. 
Иван Кичев: Какво значи няма да е, по каква процедура ще бъдат избрани 

изпълнителите. 
Анета Колеолова: Предполагам, разглеждат се обектите общо, като обща сума 

текущ ремонт на улици. 
Иван Кичев: Е ми да, отиваме на втория момент от 45 до 200х., те няма да 

превишават 200х. там ще бъдат три оферти с навързани лица по офертите, знаем как 
стават тези неща, това  да не го коментирам то е ясно. Миналият път питах и 
продължавам да питам и в момента и затова исках г-жа Маврова да е тука, за да ми 
обясни. Кой са тези шест километра и половина общински път за Пънчево, за които 
е предвидено 45х.лв. за ремонт. Ходих да го меря километър и двеста метра от 
републиканската пътна мрежа до табелата на Пънчево, защото тука не става въпрос 
до центъра, центъра влиза в уличната мрежа. Кой го определя това, как се определя, 
може ли да ми отговорите вие, затова исках Маврова да е тук, комисия ли има, 
някой ходи да го мери с крачки ли, кмета ли го мери със служебната кола, какво 
става, не ми е ясно. Искам да разбера коя е тази отсечка в село Пънчево шест 
километра и половина. Искам да разбера, може би г-н Станилов е по наясно, 
общински път в с. Факия шест километра и триста, преди двадесет минути ми се 
обадиха да ми кажат, че е три километра и шестстотин да не би да са разменили 
цифрите от табелата горе до централния път или в двете платна отиване и на 
връщане не знам. Ако греша в разстоянието ме поправете г-н Станилов, 
километражите показват. Другата отсечка Босна-Варовник-Богданово е точно 6км 
тука е дадена 8км и с едни интересни хубави сумички, които кой ги определя, че са 
толкова сумите ***. Ами аз гарантирам, че от табелата на Пънчево за която говоря 
има не повече от десет дупки, петдесет квадрата максимум да се запълнят по 50лв. 
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са 2500лв. къде са 45х.лв. Къде са дупките от пътя за Факия хайде обяснете ми, 
според вас колко квадратни метра ще бъдат запълнени с асфалт от разклона до долу, 
там отзад около тези завои има един участък, Факия 55х.лв. За седемдесет и 
тридесет тука улиците в Светлина и Дюлево, не коментираме, защото те там няма 
улици, няма номера, няма нищо, там е куче влачи диря няма, колкото се 
ремонтираха улиците в Драчево, защото е второстепенно селище, там се направи 
точно половин улица. И какво да ги коментирам другите, 86х. за ремонт на обект 
терен на кооперативен пазар, там какво ще правим, ще вдигаме подпорна стена ли, 
какво ще става този кооперативен пазар не ми е ясно. 

Георги Станилов: Ще се асфалтира и ще се прави ограда на общинския пазар. 
Иван Кичев: 86х.лв. сериозни суми. Не знам господа и госпожи от общинска 

администрация, ама правете си хубаво сметката, защото нещата почват да 
загрубяват. 

Анета Колеолова: В крайна сметка това подлежи на проверки от съответните 
органи така, че… 

Иван Кичев: То е ясно, че подлежи на проверки, ние от това не се съмняваме,  
този момент ще дойде и той не е спрял общо взето, ами докато има чадър така ще 
бъдат нещата, ама да се молят някои да стои по-дълго, защото не знам, ако падне 
какво ще стане. 

Динко Цъцаров: Колеги, въпроси към вносителя на докладната. … Ако нямате 
предлагам да гласуваме проекта за решение в нея. Те са две точки, тъй като са част 
от решението за бюджета ще ги гласуваме поотделно: 

1. Точка 1.2.3. от Решение № 501/20.04.2022 г. се изменя така: 
   1.2.3. За местни  дейности в размер на 10 761 640 лв. в т.ч резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 671 400 лв., който е съгласен с 
тази предложена промяна, моля да гласува. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 2 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова        - 

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
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  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 
Динко Цъцаров: Приема се. Точка 2. от Решение № 501/20.04.2022 г. се изменя 

така: 
   2. Приема Програма за капиталовите разходи 2022 г. в размер на 2 777 007 

лв., съгласно Приложение № 3. 
      2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи в размер на 1 190 000 лв., съгласно Приложение 3.  
      2.2. Приема „Поименен списък на обектите от целевата субсидия за 

капиталови разходи по чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2022, които да бъдат трансформирани по реда на чл.55 от ЗДБРБ 2022 г. в 
трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината за извършване на 
неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, публична 
общинска собственост“ - Приложение 15.  

      2.3. Дава съгласие  кмета на община Средец  да направи писмено 
предложение до министъра на финансите по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. за 
трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРББ за 
2022 г. в размер на 471 400 лв. (четиристотин седемдесет и една хиляди и 
четиристотин лева), съгласно Приложение 15, в трансфер за финансиране на други 
целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 
общински пътища и на улична мрежа, публична общинска собственост. 

      2.4. Средствата предвидени за трансформиране на  целевата субсидия за 
капиталови разходи в размер на 471 400 лв. (четиристотин седемдесет и една хиляди 
и четиристотин лева) в трансфер за финансиране на други целеви разходи на 
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и 
улична мрежа, съгласно Приложение 15 да бъдат отнесени в § 00-98 „Резерв за 
непредвидени и неотложни разходи“ в Дейност 606 “Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа“ – 221 400 лв. и в § 00-98 „Резерв за непредвидени и 
неотложни разходи“ в Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата“ – 250 000 лв. по бюджета на общината. Който е съгласен, 
моля да гласува. 
Гласуването е поименно. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 2 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
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  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова        - 

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 

 
Динко Цъцаров: Приема се.  

 
Общинският съвет прие      
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 508 
12 май 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.51 и чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г., 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Точка 1.2.3. от Решение № 501/20.04.2022 г. се изменя така: 
   1.2.3. За местни  дейности в размер на 10 761 640 лв. в т.ч резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 671 400 лв. 
2. Точка 2. от Решение № 501/20.04.2022 г. се изменя така: 
   2. Приема Програма за капиталовите разходи 2022 г. в размер на 2 777 007 

лв., съгласно Приложение № 3. 
      2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи в размер на 1 190 000 лв., съгласно Приложение 3.  
      2.2. Приема „Поименен списък на обектите от целевата субсидия за 

капиталови разходи по чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022, които да бъдат трансформирани по реда на чл.55 от ЗДБРБ 
2022 г. в трансфер за финансиране на други целеви разходи на общината за 
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична 
мрежа, публична общинска собственост“ - Приложение 15.  

      2.3. Дава съгласие  кмета на община Средец  да направи писмено 
предложение до министъра на финансите по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. за 
трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРББ 
за 2022 г. в размер на 471 400 лв. (четиристотин седемдесет и една хиляди и 
четиристотин лева), съгласно Приложение 15, в трансфер за финансиране на 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти 
на общински пътища и на улична мрежа, публична общинска собственост. 

      2.4. Средствата предвидени за трансформиране на  целевата субсидия за 
капиталови разходи в размер на 471 400 лв. (четиристотин седемдесет и една 
хиляди и четиристотин лева) в трансфер за финансиране на други целеви разходи 
на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и 
улична мрежа, съгласно Приложение 15 да бъдат отнесени в § 00-98 „Резерв за 
непредвидени и неотложни разходи“ в Дейност 606 “Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа“ – 221 400 лв. и в § 00-98 „Резерв за непредвидени 
и неотложни разходи“ в Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт 
и изграждане на пътищата“ – 250 000 лв. по бюджета на общината. 

3. Допуска предварително изпълнение на Решението на Общински съвет 
Средец на основание чл.60, ал.1 предложение 2 от АПК. 
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  Председател: 
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Динко Цъцаров: ВТОРА ТОЧКА от днешното заседание – Докладна записка 

от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 
Определяне на представител от община Средец за участие в комисия за 
изработване на Областна здравна карта. 
 Докладва вносителя. 

Динко Цъцаров: Колеги, съгласно писмото на Министъра е необходимо да 
определим представител на община Средец, който да участва в комисията, която ще 
изготви Областната здравна карта. Моето предложение е представител на общината 
като член на тази комисия да бъде д-р Даниела Георгиева – управителя на „МБАЛ-
СРЕДЕЦ“, тъй като е хубаво да е човек, който да е наясно с нуждите от 
здравеопазване на населението и да бъде активен участник в тази комисия.  
Предложението ми е за д-р Георгиева, ако имате други предложения заповядайте. 
…Нямате, който е съгласен д-р Георгиева да стане представител от община Средец 
за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта, моля да гласува 
„за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 509 
12 май 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.29, ал.2 и ал.3 от Закона за лечебните заведения, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

 Определя за представител от община Средец за участие в комисия за 
изработване на Областна здравна карта – д-р Даниела Георгиева. 

 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев        за 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова        - 
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11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 
закри Тридесет и третото /извънредно/ заседание на Общински съвет на община 
Средец. 
 
 
 
16.05.2022г.  
 гр. Средец  
 
 
 
Изготвил протокола:  

       /Даниела Петрова/  
 
 
 

 
Председател:  

/Динко Цъцаров/ 
 
 
 
 

Секретар:  
     /Антоанета Колеолова/ 

 




